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A powder inhaler has a drug supply container (3), (partially) closed at its bottom by a

rotatable or displaceable, hand-operated dosing plate (4) for repetitive delivery ofa

predetermined reproducible drug quantity form the container (3), and a dispersing chamber

(12) which precedes an inhalation mouthpiece (14). The novelty is that (a) the dosing plate

(4) has drug-holding recesses (5); (b) an acceleration channel (8), located upstream of the

dispersing chamber (12), partially overlaps the dosing plate (4) and discharges tangentially

into a cylindrical dwell chamber (9); and (c) the dwell chamber (9) is connected via a smaller

diameter outlet (10), to a cylindrical discharge chamber (1 1) to which the dispersing chamber

(12) is joined tangentially. USE/ADVANTAGE - The inhaler provides good drug dispersion

even at low inhalation flows and maintains uniformly high dispersion at increased inhalation

flows. Additionally, exhalation into the inhaler has no negative effects on dosing precision

and device hygiene.

The EPO does not accept any responsibiUty for the accuracy of data and information originating from

other authorities than the EPO; in particular, the EPO does not guarantee that they are complete,

up-to-date or fit for specific purposes. Description of corresponding document: DE 4239402 (Al)

[0001] Die Erfmdung betriflft eine Vorrichtung zum Inhalieren eines pulverformigen. Translate this text

mikronisierten, in eine fliessfahige Formulierung gebrachten, pharmakologisch wirksamen

ArzneistofTes mit einem Vorratsbehalter fiir die ArzneistofTormulierung, der an seinem unteren Ende

mit einer drehbaren oder verschiebbaren, handbetatigten Dosierplatte zur wiederholten Aufhahme und

Abgabe einer vorgegebenen, reproduzierbaren Arzneistof&nenge aus dem BehSlter 3 ganz oder

teilweise abgeschlossen ist. Die Arzneiformulierung kann aus reinem mikronisiertem Wirkstoff (z. B.
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(54) KeszQIgk por alaku gydgyszer inhaldlasdhoz

(57) KIVONAT

A talabn^y tSigya k&zul& pc^- alaku^ nukronizalt es

gy6gyiiszati hatdsA, aeroszol fonnijii gy6gyszer inhale
sihoz, amely cgy agypgyszerreszere kialakitott tartalyb61,

amelynek also v^ge egy adott, ismdelteo azxxu>s gy6gy-
szennennyis^gneka tanilybdl vald ismdteh kiveteldhez 6&

tovabbi'tis^z kezzel elfordithat6 vagy eholhatd adagol6-

kerekkel van teljesen vagy rtoben lezaiva, es egy inhale

lashoz kialakitott szivdtoldatbol all, amely el5tt egy disz-

pergaldkainia van elrendezve, ahol az adagolokerek (4)

Jegalibb^ agydgyszerbefogadas&ra szolgaldmdyedes-
sel (5) rendeDcezik&azaraml^ iribiySbanndzve adi

g&16kamia (12) eldttegy a hosszanti felQlet^dc egy resze-

vel az adagc^^eicket (4) r6szben lefedS gy(»sitdcsatoma

(8) van ehendezve, amely tangenci^lisan egy hengeres

k&leltetdkamraba (9) toikollik es a kesleltetdkamra (9) egy
n^a kisebb tedrdju kieiesztd nyil^n (10) at egy kdr

a]ak6 kivezetdkamiaval (11) van k^xsolatban,amdyfaeza
disq)eigi]6kanua (12) tangencialisan csatlakozik.

1. abra

OQ

lO

CO

CM

6 S to 11 9

A leiras lajedelme: 6 oldal (ezen bdul2 lap abra)



1 HU213 495B 2

A talilminy targya k^zflldk por alakii, niiknmi2&lt 6&

gydgyaszati hatasu, aeroszol fonnaju gyogyszer inhalik-

l^sahoz, amely cgy a gydgyszcr r^z^re kialakitott tar-

talyboK amelynek a]s6 v^ge egy adott, ismdtelten azonos

gy6gyszermennyi5^gnek a tartdlyb61 val6 ismetelt kiv^

tel^hez tovabbitasahoz kezzel elfordithat6 vagy eltol-

hatd ada£ol6ker^kkel van teljesen vagy reszben lez&rva,

es egy tnhal&l^oz kialakitott sziv6toldatb61 ^1, amely

eldtt egy di5^>ergil6kamra van elrendezve.

Inhalalashoz az adagolt gyogyszert az inhalatorban

kdnnyen belelegezhetd anyagr^zecskekke diszpergal-

j^. A gyakorlatban kitunt, hogy a legtObb gy6gyszer

eldnydsen aeroszol fonnajaban juttatfaat6 a tQddbe. Ez-

^tal sck esetben a gyogyszer kfllGnOsen gyon hatto

kovetkezik be, an^lkfil, hogy nagyobb, a betegetjobban

megterhelo hat6anyagd6zist kellene alkalmazni.

Igen sok, az aeroszolok applTDdlis&a alkalmas keszO-

Idk kerult ez ideig kifejlesztesre. igy p^lddul oldott

gy6gyszereket lehets^es levegdnyomilsoSy vagy ultra-

hangos porlasztdval olyan finom r^zecskekre bontani,

hogy az fgy keletkezett aeroszol a tadobe bejuttathat6vi

v&lik. Ezen k&zQidkek hatianya az oldatok poriasztis&-

boz szQkseges rendkivut nagy eaergiaigeny a belelegez-

hetd cseppecskek eldallitasa soxin^ Ebbol kdvetkezoen

ezen nagymdretu keszQlekek jelentds energiaelldtdsit

csak kulsS energiafonas (halozat, akkumul^tor) igeny-

bev^televel lehet megoldani. Ezenkivul sok gy6gyszer

nem form&lhato stabil vizes oldatti.

Egy masik utk^t a hatdanyagoknak a tQdobe va]6

juttatasahoz az a megoldas tekinthet5» amikor a hat6-

anyagot nyom^ alatt &lld foly^kony hajtdanyagban old-

jdk vagy dis^rgdljak. Amikor ezt az oldatot vagy disz-

peizi6t az adagol6rendszerbo] szabadon engedik, a haj-

t^anyag hiitelen elparolgasa k6vetkezteben a hat6anyag

a legfinomabb alakban ill az inhalilishozrendelkez^sre.

Ezeknek a rendszereknek tdbb hatr^yuk van, mint

peldaul:

- aszdFdlOketszOks^gesenkoordinaltkiv&ltasaazinha-

licidval sok beteg escteben nemjdr sikerrel;

- ahajtdgazokteriielikakdmyezetet;

- az elparolg6 hajtdanyag kovetkezt^ben letrejovo hi-

deghatas sok beteget zavar,

- az aeroszol nagy sebessege emlitesre melto mennyi-

segek kivalt^sahoz vezetnek a g^get^iben 6s ott mel-

Mkhatisokat idezhetnek elo;

- csak kis hat6anyagd6zisok (1-2 mg) adhat6k be a

betegnek.

A nyom6g^s aeroszolok hitrSnyos tulajdonsdgai-

oak kikOszobolesere tdbbfele porinhalatort fejlesztettek

ki, amelyeknil a beteg inhalSI6 levcgdj^t hasznaljSk fcl

a gydgyszerkteitmeny disq)crgalasihoz. Igy a beteg

iltal nehezen megval6sitand6 legzesi 6s a d6zist kiv61t6

kooidinacio nelkQldzhet6v£ valik.

A kereskedelemben talalhato porinhalitoiok egyik

peldaja az 1 1 22 284 szamu es a 1 33 1 216 brit szabadal-

mak szeiint kivitelezett porinhalator. Ezekbe a keszule-

kekbe tirk^it kcmfeyzselatin-kapszulak tolthetok be,

amelyckben a hatoanyag mikronizilt alakban foglal he-

lyet. A k^t tu segitsegevel kinyitott kapszul^t az inha-

licids aiamlas forg^ba hozza, mialtal a mikroniz^t

hat6anyag a tevegdaramba disq>eigal6dik 6s az inhali-

ci6s levegdvel a beteg tddejibe jut

Az ismert porinhalatorok a kovetkezo hatr^yos tu-

lajdonsigokkal rendelkeznek:

5 - a tarak behelyezese es az inhal4torok tisztitiLsa kdrtil-

m&yes;
- altal^an tdbb iohalacidra van szQks^g a kapszula

teljes kiQiit^bez;

- a betegek akaradanul belel^legeznek a k^szQlekbe,

10 miiltal abban piia cs^qpodik le^ ami a d6zispontossag-

ra es a hat6anyag diszpergalisira rendldvQl h^tranyo-

sanhat ki;

- egyes k^szQl^kek igen nagy l^gz^s^llenallasuak, ami

a betegre ndzve p6tl61agos megterhel^t jelent. M&s
15 kdszQldkek eseteben a megfeleld diszpergilasel^d-

re jelent5s aktiviz&16 iramlis kialakitisara van szuk-

s6g, ami kQldnOsen gyerekek 6s id5sebb betegek ke-

zelesdnd csak el^gtelentU va]6sithat6 meg.

Tobbszdri adagql^ porinhalatoiokia az EP 0 237 507

20 illetve az EP 0 069 71 5 iratokban leiit megoldis szolgal-

tat p^lddt. Ebben az esetben a hat6anyag egy tart&lyb61

egy perfor&lt membr^on M egy tomlasi csatom&bajut

6s a beteg inhalacids levegojevel diszpergal6dik. M6g
ennek a keszQl^knek is vannak h&trinyai:

25 — azadagol^ipontoss^figgaz inhalacids^ram]ast6I. Kis

inhalici6s aramlas eset6n t^es adagolt es megszakita-

sok voltak megfigyelhetok, ami azeit okoz problemat,

mert a beteg a kev^ applik&h hat6anyag-mennyis^

miatt nem tudja ellenorizni a hatdanyag-leadast;

30 - a diszpergalas fQgg az inhalaci6s iramlastol;

- a betegek ez esetben is, mint az eldbbiekben emlitett

egyszerQ adagol6kteaMkekn£], akaiatlanul belel^le-

gezhetnek a keszQl^kbe, miiltal abbanp^ csapodik

le, ami a ddzispontossagra es a hat6anyag dis^rga^

35 lSs4ra rendkivill hAtrdnyosan hat ki.

A talahnany feladata egy t6bbszori adagol^u por-

inhaUtor letrehoz^ amelynilm&r kis inhalici6s aram-

1^ is a keszitm^y j6 diss^>eigalasat eiedminyezi 6s

amdy az inhalict6s dramlas emelkedesen^legyviltozat-

40 Ian szintd, magas diszpcrgdlasi mv6t biztosit

K^szitmeny alatt egy hatdanyag es egy seg^lanyag

kever^k^t,vagy egy tiszta peldaul agglomeiilthatdanya-

got erttink. A talibnany tovabbi feladata, hogy egy gya-

korlatlan beteg hibasan v^gzett inhalilisakor a dozis-

45 pontossdgra es a keszulekhigieniara vonatkoz5 negativ

hatasok elkerOlhetok legyenek.

A feladat talabnany szerinti megold&sa egy k^szulek

poralakii, mikioniz^t 6s gy6gyaszati hatisO, aeroszol

formdju gyogyszer inhal&las^oz, amely egy a gy6gy-

50 szcr r^re kialakitott taitalyb61, amelynek als6 vege

egy adoit, ismetellen azonos gy6gyszcrmennyiscgnek a

tartalyb61 val6 ismdtelt kiv^tel^hez 6s tovdbbitasahoz

k6zzel elfordithatd vagy eltolhato adagol6kerekkel van

teljesen vagy reszben lezdrva, 6s egy inhalalashoz kiala-

55 kiton szivdtoldaifool all, amely elott egy diszpergil6kanua

van elrendezve, abol az adagDl6kei^ legalibb egy a

gyogyszer befogadasara szolgalo mayedesscl rendeUcezik

esaz aramlas iranyaban nezve a diszperg^6kanira elott egy

a bosszanti feluletenek egy reszevel az adagolokcrekei

60 x6sa^ lefedo gyoisitdcsatoma van elrendezve, amely
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tangenciaisanegyhengereskfaleltetakamriUatorkoUik lyed&ck egyike az 5a mayedfe ^ppen a 8 Sroniti-

<s a WsleltetSk^ egy nSla kisebb fitmaojQ kieresrt6 csatoma alan helyezkedik el. mikozben a tovibbi hirom

nvflasonategykSralakukivezetakaiiirivalvankapcso. inelycd&83 taitSly alattfoglalhelyet Tfibb,egy oszt6-

latban. aradyhez a diszpergaokamra tangencialisan WWn egymistM egyenlS tivolsigra drendczett mdye-

S^orik 5 d6shelyettleheta4adagol6kerfkegycgycden5inaye-

"^hSs megoldas, ha a szajtoldal kUiponyilfca elott d6ssel is kialakitva.A 8 gyorsftocsatoma tangendilisan

eev a di82Dergfl6kanii4b61 tivoz6 aeioszolt lassit6 egyhengeres9k&ldtet6kainrabatorkollik,amdyegy a

.StoorvsSSdtva. .
9 kesldtet51^«u4ndl kisebb to^^^^

A talilmSny szerint a gyorsftdcsatoma egy elaszdkus rendezctt 10 kiefesztonyilisonit a 1 1 kivezetSkamiaval

szelepbiUeno lap foraiajiban kikipzett exhalici65 re- 10 van asszdcfltve. A 11 kivezetS kamrahoz ugyancsak

tesszelzirhatdan&inhalilisnaazaeroszoliramlistsza- tangencifflisan egy 12 diszpergaldkama csatlakozik,

badonengedden van kialakitva. amely egy a 14 szijtoldat szakasztoelrauteettkuposan

E16iiy8stov4hba.haazelasztikusszdepbillen51apl^ b6vOl6 13 difftzoibamegy at A 14 szajtoldatban elren-

nii!6b6l van kik&ezve. amdy egyidejiileg a gyoisit6csa- dezett 13 diffiizoron keresztfll a 1 5 kilepo nyilas ita-

tomit&azad8gol6keiaanl4v6niflyed«seketfedi feziija. 15 nyaba a 1 2 diszpergalokamrabol kiaramld aeroszolt a

Ugyanwak el6ny6s. ha a taitfily vese alaUi kereszt- 13 difiiizor kfaldteti.A 2 diszpcigilor&z oldalfelai e^r

metszettd lendelkezik, ahol az oldalfalak fUggdlegesen IcvdietS& csiptetdsen rtgzitlieto 16k^wcselemfemi-

vacv a ffiuBaieseshez k^pest legfcljebb 30".os d61&sel jSbaa vamiak kialakitva, midlud a 16kapocselemleane-

wnnakkiatokiwa.
l^setkftvetoenaporinhalatorbelsSarcgdkfinnyenhoz-

m&iyas drcndezes, ha az adagolokerfk fdalet6nek 20 zif&hetSk& tisztidiatok. .„
. , .

eey a gymsitdcsatoma als6 szakaszit reszben le- A 3. dbia a 4 adagoWkereket szenddteti a 6 tSmbbel

^a. tor honr a mflyedisdt ezen a felOletrtszcn k6z- & a4 adagolfikertk f515tt oldalirinyban cltoltan elrende-

vedenaia gyotslt6csatonia alatt fekszenek, mig a tSbbi zett 8 gyoisit6csatoraival. A 8 gyorsit6csatoniaban egy

mayedes atartaly alatt foglal helyet. cxhalSddsreteszvagy szeleplap vanelreiMiezve.aniely a

Egy el6ny5s kiviteli alak szerint az adagol6kerfken 25 8 gyorsiltoatMna teyes keresztmetszrt^t kitfiltS 17 Up-

lev6 melyedisek negyszOgletes, ovalis vagy kfir alakii nigdbol van kialakitva. amely nyugalmi hdjr«*en a 8

kontuiial rendelkeznek es azok legnagyobb sz61ess<ge gyorsitdcsatomaban diagon^isan fdozik. A 17 lapnig6

kisebb vagy azonos a tartaly szdcssegivd. helyettesfthcto egy nigdval nyomott. megfdetoen kial^

EI6nyOs, ha a tartilyban, a behelyezett gy6gyszer kitott alaku merev lemezzeL A 17 laprug6 ugy van a 8

fSlOtti fed£lben l«v6 kOlon ed£nyben szaiit6anyag van 30 gyoisit6csatoni4ba drendezve, hogy nyugalmi hdyzet-

fli^exn bennenicsaka8gyoisit6csatotnatzarjaleal8sziv6nyi-

A talalinanyt a tovftbiakban egy kivitdi p^lda kap- ISsiianyaja,hanem v<gSvda4adagol6ker6k8gyorsit6.

cs4n laizok daDjiin ismertetjOk kdzelebbroLA meUikelt esatonja alatt Mcvo 5amHytOesH is lefedL EzzeleKAe-

rajzokonaz
t5.hogya25melyedesdtbenldv6gy6gyszerazinlialator

1 8bra egy oldahifaet. reszben metszetben, a 35 forgatisa kazben sem eshet K. A diagonilisan fekv6

2 4bra egy feltUnfaet. reszben metszetben. a 1 7 Iapiug6 egyben megakadalyozza, hogy a kiszQleken

3 a>iaegykinagyitottriszletagyoisit6csatoma&a ket«szt01exhal41nilehessen.minthogya8gyoisit6csator-

hftr^r^l«v«»A keskhetdkamia bemutatisSra a 2. db- na a 17 liq^rugoval teljesen le van zSrva. Ebbol kifolyolag

rin feltOntetetlA-A metszSsik mentfa. tgy vdetlcn is akaratlan cxhalacid (kild|^) escteben

AzI abmszerintiporinhalitorahasaiilatihelyzetben 40 semjutfMtnedvessegazadagk6szgy6gyszeihez, amdy

ftggoleges drendezisfi 1 adagol6rfszb61 es egy ahhoz az5 mdyedisdthen foglal helyet Inhalalisn&l azonban a

csatlakozo vizszintes helyzetii 2 diszpeigal6r6sd»l 411. fdl«p6 nyom4sk01finbs<g kfivetkeziaen a 17 lqRug6

AzI adagol6rfsz«lkfir.,illetvevescalaku3tartayk&tt megeraelkedik,roi4Itala8gyorsit6csatom8-fBggoenaz

van kikepezve a foly6s gy6gyszerkeszitm<ny risz&e. Az inhalilt tWogati toml4st6l - valamim az Sa mflyedfe

ladagol6rteals6ieszenegyahossztengelykarulelfor- 45 Iezarasamegsziinikesigyaz5amclycdestnagysd)essigu

dithat6 5 melyedisekkel eltitott 4 adagoWkerik van el- tomlas 4ri eL A kdetkezett turbulencia kBvedccrtebtn az

icndezve. Az 5 mdyedfaek a 4 adagoUkerek vizszintes 4iaml4saporalakiigy6gyszertaz5aro61yeddsb6la8gyor-

feKUetflwi vannak kikipezve. A 4 adagolfikexflc a silo- sitocsatoroabajiittatja.

rte als6 resz^te szerelt hengeres 6 t8mb karill foroghat. A pwinhalilor inhalaci6s folyamata es hat4sni6dja a

A4adaEol6kerckel6remeghatarozottsz6ghelyzetekbcn 50 kavetkez6:
.

val6 liaitisiK a 6 tSmbben egy 7 reteszzar van elren- Az 1 . abra szerint az inhal4land6poralabimikraua^t

dezve A 4 adagol6kerfk kfllsS pdastja recezfissel van gydgyszaa 3 taitalyban foglal helyeL A 4 adagoldkeiek-

elUtva akezzd valo dforgatSs megkennyitesere. ben I6v& 5 melyedesek egy resze (a 2. 4bra szaint az 5a

A 4 adagoldkertk felett, amint ezt a 2. es 3. dbra melyede kivetelevcl) a 3 taiiillyal kapcsolatban all es

szemlflteti a2dis^gal6rtehosszir4nyaban,akazep. 55 fdtfiltesrc kerti, ha az I adagol6rta fUggolegcshdy^

vonahol oldaliranyba eltolva egy 8 gyoisitocsatoma van ben van. Az inhaMlist megdozoen a bctcg a 4 adagoia-

elrendezve A 2 abrabdl az I. abrival kapcsolatban keidiet kizzel tovabbforgaqa a kSvetkezo reteszelfaig.

kitunik. hogy a 8 gyonii6csatoma a 4 adagol6kei€k Ekkorazegyikpor alaku gyogyszenel feli6lt5tt 5melye-

fdulete f5l6U azon tulnyOlik. A 2. abia szerint a 4 ada- dds a 3 taitSly alatti helyzetebol a 8 gyorat6«a»na

goWkeiek 5 mdyedfssel rendelkezik. ahol a m6- 60 irinyaba all be. ahol a 4 adagol6kerek 5a melyedese a 8

3
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gyorsltdcsatorna also hosszanti felOletenek ineghosszal>-

hit&s&hoz kerty. Amennyiben a 4 adagoldkereken mind-

6ssze egy 5 melyedes van kikepezve a 4 adagol6kereket

jobban el kell forditani, mindaddig amig az 5 melyed^

nem keiQ) a 8 gyorsi't6csatoniava] egy vonalba.

Inhalalisnil, ammt ez mdr emlitesre keriilt, a 17 lap-

iug6 megemelkedik ds a gy6gyszer az4 adagol6ker6k Sa

inelyed^s£bdl a 8 gyoisitdcsatomiba keriil. Innen a por

alaku gyogyszer a tangenciiltsan elrendezett 9 k£slel-

tetokamrdba jut A 9 kesleltetokamra k^slelteto hatasa

kovetkeztdfaen a hatdanyag-keszitmeny hosszabb ideig

van kit6ve adiszpeigalb erSknek, midltal a bel^legezhetd

hatoanyag-reszecskek jobb diszpergiiisa ^rhetd el.

A diszpergait reszecskik a 10 kieresztdnyfl^son

keresztfU a 1 1 kivezetd kamriU>a keriUnek.

Minthogy a 9 k&leUetdkamra a hatdanyag-leadto

egy bizonyos idotartamra k^slelteti, ezaltal - a technika

ill&sdnak megfelelden kialaki'tott porinhalatorokkal

szemben - a taldlmany szerinti megold^ eset^ben az

inhaldlis kezdeteo, a viszonylag kis inhal^i6s sebess^-

geknel a m€g nem inegfelel6en diszpergait Allapotban

levd gydgyszer nem kerQl mindjdrt leadasnu

A 1 1 kivezetd kamribdl kikertU5 g/ogyszeit a tangenci-

ifisan efaendezett 12 disq)erg^6kamia ielgyoisf^a& ezzd

tov^b diszpeigalja. V6gezetQla 14 szijtoldatban kupo-

san kialakitott 13 difiuzor a r£szecskdc sd^ess^et a 15

ld]^)dnyflisig lelassiQa, ami a visonylag Ids r^szecskek

utkdzcses levdlds^mak lehetos^et a gaiatban lecsokkenti.

Az 1 adagol6resz 3 tartalyat egy 19 fed^l zarja le.

A 19 feddlben lehetseges egy szarit6anyagot taitalinaz6

kis ed6nyt elhelyezni, a 3 tartilyban livb gydgyszcrk^-

szitmtey nedvesedestdl va]6 megov^sara.

A talalm^y szerinti porinhal&tor az ismert megold^-

sokhoz k^pest az alabbiakban ismertetett eldnydkkel

rendelkezik. A k^zQlek folyos k^zitmteyek» p^ldaul

adhezfv porkeverikek eset^ben rendkivQl j6 adagolisi

pontoss&gu. Tuladagolas az adagol6ker6k ism£telt elfor-

gatasa kdvetkezt^ben nem lehetseges. Mar igen csek^ly

diamUsi sebess^ esetS>en is a hat6anyag legnagyobb

r^sze bel£lege2het5 rtoecsk^kki diszpergal6dik. Meg*
feleld k^zitmdnyeknel a hat6anyag ezen diszpergilt

mennyisege nagyobb iramlisi sebess^gekn^l isc^knem
^and6 marad, azaz a leadott adag mennyisege az aram-

l^i sebess^g igen sz^les tartomanydban valt<»at]an. Egy

exhaldci6s relesz segitsegevel elkenUheto» hogy a beteg

a k^sziilekbe exhalaljon (kiieiegezzen) ezi&ltal a ke-

szQldk tisztasig^ veszelyeztesse, vagy adott esetben a

gyogyszer nedvessegfelvetel^t id&cze elo. Elfinyds to-

^b^ hogy mittden tnhalal&st kOvetoen csak nagyon

keves keszitm^ny marad vissza a ke$zQ16kben, amit ma-

ga a beteg is tiszu'tassal eltivolithat. A k^szuldk inhale*

Idskor csak kdzepes lelegzesi ellenallisu ^s igy a beteg

nines szOksegtelenul igdnybe vcve.
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S2ABADALMI IGfiNYPONTOK

1. K^sziliek por alaku, mikronizilt es gy6gy^ati
hatasu, aeroszol form^u gy6gyszer inhaUlas^oz, amely

5 egy a gyogyszer reszere kialakftott tart^yb6I, amelynek
als6 v^geegy adott, ismetelten azonos gydgyszemfiennyi-

signek a tart^yb61 val6 ismdtelt kivetelehez 6s tov&bbf-

t&sihoz k^zzel elfordfthatd vagy elto]hat6 adagoldkerdk-

kel van teljesenvagyrteben lezdrva, egy inhal&lashoz

10 kialakitott sziv6toIdatb61 ill, amely elott egy diszpergdl6-

kamia van elrendezve, azzaljellemezvet hogy az adago-

16kerdk (4) legalabb egy a gyogyszer befogaddsaza szol-

gil6 meiyedlssel (5)rendelkezik es azdnunlas iranyaban

n^zve a diszperg&16kamra (12) el5n egy a hosszanti

15 felfilet£ndc egy r^szdvel az adagol6kereket (4) reszben

lefedd gyoxsitdcsatoma (S) van elrendezve, amely tan-

genci&lisan egy hengeres kesleltetokamr^a (9) torkollik

es a kesleltet5kamra (9) egy n&la kisebb itmerojQ ki-

eresztd nyflason (10) at egy kdr alaku kivezetdkamrdval

20 (11) van kapcsolatban, amelyhez a diszperg&ldkamra'

( 12) tangencidlisan csatlakozik.

2. Az 1. igenypont szerinti keszQiek, aaalJeliemezve,
hogy a sz&jtoldat (14) kil^pd nyflto (15) elott egy a

diszpergil6kamr&b61 ( 12) tavoz5 acroszolt lassitd diffu-

25 zor (13) van kialakitva,

3. Az 1. vagy 2. igenypont szerinti k^szOiek, azzal

Jellemezve^ hogy a gyorsit6csatoma (e) egy elasztikus

szelepbillend lap fomijaban kikepzett exhalacids re-

tesszel zirfaat6anes inhaUIAsn^ azaeroszolaramli^tsza-

30 badon engedoen van kialakitva.

4. A 3. igenypont szerinti keszuiek, azzalJellemezve^

hogy az elasztikus szelepbillen6 lap Iaprug6b61 (17) van

kikepezve, amety egyidejiUeg a gyorsit6csatomat (8) es

az adagol6kereken (4) levo meiyedeseket (5) fedi es

35 z&xja.

5. Az 1-4. igenypontok barmelyike szerinti keszQiek,

azzalJdlemezve, hogy a tartly (3) vese alaku kereszt-

metszettel rendelkezik, ahol az oldalfalak ftlgg5legesen

vagy a fOggdlegeshez kepest legfeljebb SO^'-os ddiessel

40 vaimak kialakitva.

6. Az 1-5. igenypontok bdrmelyike szerinti keszQiek,

azzalJellemezve^ hogy az adagol6kerek (4) felGletenek

egy resze a gyorsit6csatoma (8) als6 szakaszat reszben

lezarja.

45 7. Az \-6. igenypontok birmelyike szennti keszQiek,

azzalJellemezve, hogy az adagoldkereken (4) levo me-

lyedesek (5) negysz6gletes, ov&lis vagy kOr alaku kon-

turral rendelkeznek es azok legnagyobb szeiessege ki-

sebb vagy azonos a taitaly (3) szeiessegevel.

50 8. Az 1-7. igenypontok barmelyike szerinti keszQiek,

azzal jellemezve, hogy a taitalyban (3), a behelyezett

gyogyszer fbldtti fedelben (19) levo kOlSn edenyben

szaritdanyag van elhelyezve.
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